BULLETIN

1. pôstna nedeľa
26. 2. 2012

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava - Dúbravka
tel.: 02/6446 3354, 0915 872 248, e-mail: fara@ecavdubravka.sk, www.ecavdubravka.sk
Číslo účtu: 2926868064/1100

Hriech všetko kazí
Program
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje umučenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa
k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili
z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 370, 3.v. iba bratia, 5.v. iba sestry, ostatné spolu
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Žid 12, 1-7
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 97
37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš
počas 2.v. požehnanie detí
prorokov a kameňuješ tých, čo boli
posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel
Kázeň Mt 23, 37-39
zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka
Modlitba, oznamy
zhromažďuje kuriatka pod krídla, a
Pieseň č. 300 1.v.
nechceli ste. 38 Ajhľa, zanecháva sa vám
Večera Pánova
dom váš pustý. 39 Lebo hovorím vám:
Antifóna č. 26
Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ
Kňaz: Kristus bol ranený pre naše hriechy.
nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v
Zbor: A strýznený pre naše neprávosti.
mene Pánovom!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Mt 23, 37-39
Pieseň č. 628

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za svoju vnučku Miriamku, ktorá sa napriek
ťažkostiam zdravá narodila, prosí o jej ochranu a žehnanie a tiež ďakuje za zdravie
nevesty Danice. Venuje na náš cirk. zbor v Dúbravke 30 €.
 Bohuznámy brat ďakuje za Božie vedenie a prosí Pána Boha o milosrdenstvo a Jeho
lekárstvo pre manželku pri jej vážnej chorobe. Venuje 50 €.
 Ďakujeme za milodar 15 €, ktorý venovala sestra Hradiská. Porúčame ju do Božej
ochrany a žehnania.
 Neznámy darca vložil do ofery milodar 48 €. Srdečne ďakujeme.
Evanjelizačné služby Božie „MAJÁK“ - 11.3.2012 o 15,30h v zborovom dome v Dúbravke
Téma: Návrat
Srdečne pozývame starších aj mladších
(mládežnícke piesne, kapela, radostné spoločenstvo, občerstvenie)

O
Ozznnaam
myy
* Naše deti pozývame na Klub 6+
3.3.2012 o 9,30h. Téma: Vajíčka k Veľkej noci z drôtu. Závesná dekoratívna ozdoba.
Použitý materiál: Drôt rôznej hrubky, korálky na ozdobu výpletu, klieštiky.
* V piatok 2.3.2012 o 17,00h sa uskutoční v našom zborovom dome v Dúbravke
stretnutie mládeže INSIDE, ktoré organizuje SEM v Bratislave. Srdečne pozývame
našich mladých. Téma: Odpustenie.
* Pozývame vás na Hodinku s... 4.3.2012 o 17,00h. Hosťom bude kazateľ Cirkvi
bratskej Josef Sýkora. Téma: Púšť v meste alebo prehlbovanie osobnej spirituality.
* Pozývame Vás na ekumenickú bohoslužbu Svetového dňa modlitieb. Pripravili ju
sestry z Malajzie na veľmi aktuálnu tému: "Nech zvíťazí spravodlivosť!" Pripojte sa aj
Vy k 170 krajinám sveta a vytvorme tak pomyselnú modlitbovú reťaz aj v Bratislave, a
to: 1.3.2012 o 18,45 hod. v kostole Sv. Ducha v Devínskej Novej Vsi, 2.3.2012 o 17,00
hod. v Malom kostole, Panenská 28, 2.3.2012 o 19,30 hod. v kostole Sv. Trojice v
Petržalke, Strečnianska 15. Náš zborový spevokol pôjde poslúžiť spevom do
katolíckeho kostola v Devínskej Novej Vsi, preto biblická hodina vo štvrtok 1.3.
nebude.
* Stretnutie SEŽ sa bude konať 4. 3. 2012 o 15.00 hod. na Legionárskej 6. Pokračujeme
v cykle Stretnutia s Pánom Ježišom príbehmi Žena Samaritánka a Slepý od narodenia.
Hosťom bude Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, emeritný biskup.
* Klub spoločnosti Tvorba pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie,
ktoré bude v stredu 29. februára 2012 o 17,00h v starom ev. lýceu na Konventnej 15,
s prednáškou prof. Ľubomíra Stachu "Dva domy jedného pána".
* 10.3.2012 sa uskutoční celozborový konvent.
* Dnešná ofera bude odoslaná na generálnu podporoveň biskupskému úradu.
* Ofera minulú nedeľu bola 137,68€.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (26.2.) 1. pôstna nedeľa
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka
Utorok (28.2.)
18,30h Nácvik spevokolu
Štvrtok (1.3.)
17,30h Biblická hodina nebude
18,30h Stretnutie mládeže nebude

Piatok (2.3.)
17,00h Stretnutie mládeže Inside klub
17,30h Modlitebné stretnutie
Nedeľa (4.3.) 2. pôstna nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka

ZZoossnnuullíí
† Ing. Klára Zvachová, 80 r.

† Ľubomír Čikel, 62 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee
4. 3. 2012
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h 9.30h 17.00h 9.30h -

Šefranko, 10.00h - Mišina – SB s VP , 17.00h – Grešo – SB s VP
Polcková – SB s VP
Hlačoková – detské SB
Balko

